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Begin maart heeft ongeveer driekwart van 
de Vogelwijkbewoners een brief van de ge-
meente in de bus gekregen over een gezamen-
lijke advies- en inkoopactie voor maatregelen 
ter verduurzaming van hun woning. In eerste 
instantie gaat het alleen om de eigenaren van 
eengezinswoningen, dus woningen op de be-
gane grond zonder onder- of bovenburen. De 
betreffende afdeling van de gemeente heeft 
ons echter verzekerd dat in een latere fase 
ook andere woningtypes in de wijk aan bod 
zullen komen, zoals de blokken met beneden- 
en bovenwoningen tussen Houtrustlaan en 
Nachtegaallaan/plein en de etagewoningen 
aan de Tortellaan.

Winst uit je woning
Vogelwijk Energie(k) is al twaalf jaar actief om 
bewoners te stimuleren hun woning (verder) 
te isoleren en andere maatregelen te nemen 
ter besparing van energie en ter voorbereiding 
op toekomstige ontwikkelingen, wanneer het 
aardgas zal worden afgesloten en er waar-
schijnlijk moet worden overgegaan op een 
vorm van LT-(lage temperatuur) verwarming. 
Een recent initiatief is bijvoorbeeld de actie 
Zet ‘m op 70!, waarbij ruim 80 wijkbewoners 
de watertemperatuur van hun cv-ketel op 70 
graden of lager hebben afgesteld. Uiteraard 
steunt VwE ook het nu aangekondigde ge-
meentelijke initiatief van harte.
De advies- en inkoopactie van de gemeente 
wordt georganiseerd in samenwerking met de 

landelijk opererende verduurzamingsorgani-
satie Winst uit je woning (zie: winstuitjewoning.
nl), die soortgelijke acties al in andere delen 
van het land heeft begeleid en daarbij al ruim 
117.000 huishoudens heeft bijgestaan. 
Wilt u er gebruik van maken, dan dient u zich 
(vrijblijvend) al dan niet samen met uw buren 
vóór 30 april bij Winst uit je woning aan te mel-
den. Als u twee of meer van de aangeboden 
duurzaamheidsmaatregelen laat uitvoeren 
(het betreft voornamelijk isolatie, maar ook 
het plaatsen van zonnepanelen of de installa-
tie van een hybride warmtepomp – alle met 
door Winst uit je woning te regelen rijkssubsi-
die), dan ontvangt u van Vogelwijk Energie(k) 
een aardig extraatje in de vorm van een vogel-
huisje met ons logo – ongetwijfeld binnenkort 
een felbegeerd collector’s item!

Warme huizen op koude dagen
Ook op heel koude dagen kun je een woning 
prima verwarmen als de cv-ketel op maximaal 
70 graden staat. Dat blijkt uit de enquête over de 
actie Zet ‘m op 70! die we vlak na de bijna ouder-
wets koude dagen in februari onder de 80 deel-
nemers hebben gehouden. Het onderzoekje 
leverde veel inzichten op over de mate waarin 
woningen in de Vogelwijk verwarmd kunnen 
worden met lagere watertemperaturen (70° of 
lager) en over de ervaringen van de gebruikers. 
Ruim een jaar geleden hadden we de actie ook 
uitgevoerd, maar het winterseizoen 2019/2020 
was buitengewoon zacht, waardoor de resul-
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taten niet heel veel zeiden. Zie voor een toe-
lichting op de actie Zet ‘m op 70! onze website 
www.vogelwijkenergiek.nl waar u ook een uitge-
breider verslag vindt.

Conclusies
We hebben begin februari een paar behoorlijk 
koude dagen gehad met daggemiddelde tem-
peraturen van –4,7°C op 8 februari en –4,3°C 
op 12 februari. 
Op die koude dagen bleken de deelnemers aan 
Zet ‘m op 70! het overgrote deel hun woning 
(voldoende) comfortabel te hebben kunnen 
verwarmen. Er zijn vaak wel wat kleine aan-
passingen uitgevoerd, zoals geen of minder 
nachtverlaging, of het iets hoger zetten van de 
thermostaat, maar men geeft daarbij in het al-
gemeen aan dat daar prima mee te leven viel. 

De kans dat we de komende jaren nog kou-
dere dagen krijgen is niet heel groot. We heb-
ben dus vanuit de deelnemende woningen 
een vrij betrouwbare indruk gekregen. Een 
belangrijk punt is nu of die woningen repre-
sentatief zijn voor de gemiddelde woning in 
de Vogelwijk. Dat weten we niet echt. De kans 
is vrij groot dat de deelnemers meer dan an-
dere wijkbewoners bezig zijn met verduurza-
ming en daardoor al wat meer aan hun wo-
ning hebben gedaan op het gebied van isolatie 
en verwarming.
Waarschijnlijk is echter wel aangetoond dat 
het met ‘normale’ isolatiemaatregelen (die 
in de deelnemende woningen al waren uit-
gevoerd) goed mogelijk is om met een lagere 
watertemperatuur een comfortabele binnen-
huiswarmte te creëren.
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